
CHEganDo,  edição nº 2 – junho/2010, 

                          “ CUIDE NO LIXO VIRTUAL.”        Informativo alternativo  

______________________________________________________________________ 

‘A terra por um fio’. Se você fizer a sua parte já temos o que contar! 

1 1 

IV Colóquio Internacional Educação e Comtemporaneidade que 

acontece na UFS - Campus de Laranjeiras - SERGIPE. O evento tem horário das 08h às 
12 e das 14 às 21h, no período de 22 a 24 de setembro de 2010. 
 

 
O objetivo do evento é 
promover o debate  
em torno de algumas  
das questões  
inadiáveis no campo  
da.Educação, 
constituindo-se  
num ambiente  
propício à socialização  
do.conhecimento 
produzido  
sobre relevantes  
temas educacionais  
no Brasil e no mundo,  
sob diferentes  
enfoques.teóricos e 
políticos.  

O prazo para envio de trabalhos e outras informações estão disponíveis no site do 
evento www.educonufs.com.br/IVcoloquio.  
 

Eixos temáticos do IV Colóquio Internacional reconhecido pela CAPES:  
1.Educação, Intervenções Sociais e Políticas Afirmativas; 2.educação, Sociedade e  
Práticas Educativas; 3. Educação, Trabalho e Juventude ;4. Formação de Professores: memórias e 
narrativas; 5. Ensino de Ciências; 6. Ensino de Matemática; 7. Educação,  
Cultura e Religião; 8.Escola e Comunidade;9.Tecnologia, Mídia e Educação ; 10. Arte, Educação e 
Contemporaneidade;11. Educação Infantil e Inclusão Social; 12. Arquitetura, Arqueologia, 
Museologia: outros olhares sobre educação; 13. Ensino Superior no Brasil 

 

*** 

Plenária dos professores do Curso de Pedagogia homologa o concurso para 

professor efetivo, dedicação exclusiva. Agora, segue a tramitação do processo no centro e 
depois para a reitoria no Campus 1 da UFPB.  

 

CHEganDo objetiva formar e informar a comunidade universitária da UFPB 

vinculadas ao IV CAMPUS do Departamento de Educação e Curso de Pedagogia e 
outros interessados temáticas acadêmicas, sócias, políticas, estudantis, 
econômicas (...), tendo o intuito de circular como comunicação alternativa „on line‟.  

1º Congresso Internacional da Cátedra UNESCO Educação de Jovens.. e 

Adultos. Tema: “Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida”, o Congresso reali 
zar-se na UFPB, 20 e 23/07/2010.http://www.catedra-eja.org/.  INSCREVA-SE!!! 

http://www.educonufs.com.br/IVcoloquio
http://www.catedra-eja.org/
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CINEMA NO VALE foi lançado em Rio Tinto, dia 1º de junho, às 19:00 horas, 

tendo com público estudantes da rede municipal, estadual, universitários, além de 
ser aberto a população da cidade.  
 
O Filme “A LÍNGUA DAS MARIPOSAS” exibido na estréia do projeto chamou a 
atenção do público. A atividade cultural CINEMA NO VALE acontecerá em vários 
municípios do Vale do Mamanguape. Todos os meses um filme será exibido. O 

CHEganDo divulgará o calendário- Data,filme,local,horário de exibição.   

  
O CINEMA NO VALE integra o Projeto “Educação e Diversidade: a arte dialogando 
com a realidade do Vale do Mamanguape” (Probex), coordenado pelo Prof. Dr. 
Paulo Palhano, com apoio dos Profª Sônia Cândido, José Mateus e Lusival 
Barcellos e 15 alunos bolsistas e voluntários do C.Pedagofia - IV Campus da UFPB. 
  
A sinopse do filme A LíNGUA DAS MARIPOSAS: O mundo do pequeno Moncho 
estava se transformando: começando na escola, vivia em tempo de fazer amigos e 
descobrir novas coisas, até o início da Guerra Civil Espanhola, quando ele 
reconhecerá a dura realidade de seu país. Rebeldes fascistas abrem fogo contra o 
regime republicano e o povo se divide. O pai e o professor do menino são 
republicanos, mas os rebeldes ganham força, virando a vida do garoto de pernas 
para o ar.  

*** 
Distribuição das disciplinas. Na última reunião ordinária do 

Departamento do Curso de Pedagogia foi apresentado o calendário das disciplinas 

que serão oferecidas no próximo semestre, 2010.1. Aguardem!. Certamente, nesse 
novo período já contaremos com a participação dos novos docentes. 

*** 
Vem aí um NOVO P1: O período letivo 2010.1 vai começar com gente nova. Ou 

melhor, uma turma novinha, novinha. Trata-se do ingresso da turma P1, com 50 alunos/as, que 

irão se somar aos 80 existentes. Vamos todos dar as boas vindas ao novo P1. 

 

*** 
Seminário Temático: Itapororoca. Este foi o lugar da realização do VI 

SEMINÁRIO TEMÁTICO. A presença da Prafª Dra Erica (UFRN) iluminou nossas mentes, 

assim com a simplicidade da Diretora e demais membros da escola. JÁ-É- AQUI-AGORA 

E SEMPRE, todos adoraram. O lanche estava beleza; a apresentação dos seminários 
aconteceram em clima de tranquilidade, de rigor organizacional e metodológico, 

porque não teórico, mas também com muita alegria. Mas, alegria não faltou na 
Chegança iniciada com apresentação de grupos de capoeira da região, da caminhada 

com apitos, carro de som, e a presença marcante da banda de música local. Seguindo 

da apresentação e premiação dos ‘Professores Que Fazem a Diferença’. Eis a questão: o 
próximo seminário temático, onde será? 

 

CHEganDo divulga informação. Comunicar, eis a questão. Esperamos por 

você. É fácil. Manda logo a notícia e em breve muita gente ficará sabendo.... 
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Vestibular, a isenção da taxa será concedida a alunos matriculados no Ensino 

Médio em 2010, nas escolas da rede pública da Paraíba. A Coperve – Comissão 
Permanente do Concurso Vestibular -  recebe no período de 15 de junho a 31 de julho, o 
cadastramento dos candidatos a isenção da taxa de inscrição do PSS 2011, que será 
concedida a alunos matriculados no Ensino Médio em 2010, nas escolas da rede pública 
da Paraíba. 

De acordo com o Edital nº 22 da Pró-Reitoria de Graduação e da Coperve,  o cadastro 
será efetuado com base nas informações  prestadas pelos diretores das escolas públicas 
através do endereço eletrônico www.coperve.ufpb.br/sipervenet2/isentos obedecendo as 
seguintes instruções: Os alunos matriculados no Ensino Médio em 2010 na 2ª série, 3ª 
série e na (EJA) - Educação de Jovens e Adultos poderão se inscrever no PSS 2011 com 
isenção da taxa de inscrição.Para isso, os diretores das escolas públicas deverão 
informar os nomes das pessoas autorizadas a realizarem o cadastramento e informar a 
relação nominal dos candidatos a isenção. 
 
Somente o estudante com cadastramento validado poderá se inscrever com a isenção da 
taxa de inscrição.Por outro lado, alunos matriculados na 1ª série do Ensino Médio não 
deverão ser cadastrados, uma vez que no PSS 2011 não haverá inscrição para o PSS1 
(apenas para as provas da 1ª série). 
 
O Edital esclarece também, que a isenção da taxa não desobriga o estudante de escola 
pública de efetuar sua inscrição no endereço eletrônico da Coperve prevista para o 
período de 10 a 29 de agosto e nem adquirir o manual que custa R$ 10,00.Outras 
informações e esclarecimentos no endereço eletrônico www.coperve.ufpb.br ou pelo 
telefone (83) 3244 1580. 
 

***** 

Economia solidária. A Conferência Nacional de Ecosol ocorrerá próxima 

semana, em Brasília, nos dias 16, 17 e 18 de junho. O objetivo é discutir Economia 
Solidária como estratégia e política de desenvolvimento sustentável, solidário e 
includente. Em cada Estados da Federação Brasileira foram eleitos delegados para 
representar os grupos de produção, associações, cooperativas, ...redes sociais 
associadas aos Fóruns Estaduais de Economia Solidária.  

*** 
Bibliotecas, agora de forma digital você poderá realizar seu acesso. Ligue-se:   

A Biblioteca Digital de EJA, que está em processo de construção, permite acessos 
aos artigos, dissertações e teses, além de links importantes em www.eja.ce.ufpb.br. 
A Biblioteca Digital Paulo Freire  permite acessos às múltiplas informações sobre a 
vida, a obra e o legado de Paulo Freire. www.paulofreire.ufpb.pb. 

*** 

2ª Exposição de Expoentes da Educação, que teve como homenageado 

Edgar Morin, foi constituída por 07 instalações: 1) Biografia de Edgar Morin; 2) A 
terra por um fio. 3) Lixo virtual?; 4) Água prá que ti quero; 5)Tú eis o que tú comes; 

6) Realidades humanas; 7) Sinestesias. CHEganDo parabeniza a toda turma. 

http://www.coperve.ufpb.br/sipervenet2/isentos
http://www.coperve.ufpb.br/
http://www.eja.ce.ufpb.br/
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62ª SBPC NA 
UFRN NATAL 

 

Alunos e professores do 
Curso de Pedagogia IV 
CAMPUS UFPB 
manifestaram ao 
CHEganDo que fizeram 
suas inscrições e que 
estão animados com 
esse evento cientifico que 
é o maior evento da 
America latina. 

A SBPC, A 62ª Reunião Anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que 
ocorrerá de 25 a 30 de julho de 2010, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Natal 
(RN), terá como tema central “Ciências do Mar: 
herança para o futuro”. Trata-se de um dos maiores 
eventos científicos do País. 

Realizada desde 1948, com a participação de 
autoridades, gestores do sistema nacional de ciência e 
tecnologia (C&T) e representantes de sociedades 
científicas, a Reunião é um importante meio de difusão 
dos avanços da ciência nas diversas áreas do 
conhecimento e um fórum de debate de políticas 
públicas em C&T. 

A programação científica é composta por conferências, 
simpósios, mesas-redondas, encontros, sessões 
especiais, minicursos e sessões de pôsteres para 
apresentação de trabalhos científicos. Também são 
realizados diversos eventos paralelos, a exemplo da 
SBPC Jovem (programação voltada para estudantes 
da educação básica e população infanto-juvenil em 
geral), da ExpoT&C  (mostra de ciência e tecnologia) e 
da SBPC Cultural (atividades artísticas regionais). 

VEJA A PARTICIPAÇÃO ANO A ANO – 2000 a 2009 
Ano Nº da Reunião Local Nº de Inscritos (sênior)  Público circulante 

2000 52ª Brasília 6.768 15.000 

2001 53ª Salvador 10.270 13.000 

2002 54ª Goiânia 6.027 11.000 

2003 55ª Recife 17.193 25.000 

2004 56ª Cuiabá 5.727 16.000 

2005 57ª Fortaleza 7.048 12.000 

2006 58ª Florianópolis 7.991 10.000 

2007 59ª Belém 7.424 16.000 

2008 60ª Campinas 6.284 12.000 

2009 61ª Manaus 6.215 10.000 

. 

Férias acontecendo. Nesse período ficará um funcionário por dia, no sistema rodízio, 

para realizar os atendimentos à comunidade universitária, alunos e professores. 

. 
Expediente CHEganDo 

Responsável: Prof. Dr. Paulo Palhano 
Contatos: ppalhano1@gmail.com 

* Participe. Envie sugestões e notícias. 
* Entre na lista do CHEganDo. 
* Envie para outros e-mail´s. 

 

mailto:ppalhano1@gmail.com

